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Mødedato: 25. september kl. 08.15-10.00 
 
Mødested Aarhus: Bygning 1611, lokale 121B  
Mødested Emdrup: B8 – kontor B274 
 
Mødeemne: Studienævnsmøde Sundhedsvidenskab 
 
Deltagere:  
 
VIP: Kirsten Beedholm (formand), Annelise Norlyk, Christina Catherine Dahm, Mi-
chael Væth 
 
Studerende: Christina Ørum Breivik Mikkelsen, Ditte Gertz Mogensen (Emdrup), 
Sofie Rud Nielsen (Emdrup), Lotte Steentoft Dahl (observatør), Tina Thorborg (obser-
vatør), Karoline Mølgaard-Andersen (observatør), Tina Leu Christensen (observatør)  
 
 
HE Studier: Mia Schou Johansen, Julie Nøjsen Fallesen  
 
Afbud: Jesper Hjortdal, Camilla Kjær (næstformand), Thomas Maribo (suppleant), 
Niels Trolle (suppleant), Helle Bønsøe Nielsen 
 
 
 

1. Beslutning: Dagsorden  
Godkendelse af dagsorden 
 
2. Beslutning: Referat 
Godkendelse af referat  
 
Bilag 1. Referat_21.08.18  
 
3. Beslutning: Studentersager 
3.1 Sager til behandling 
Ingen sager til behandling  
 
3.2 Orientering om sager afgjort mellem studienævnsmøder  
Orientering om sager afgjort administrativt eller af studieleder/studienævnsformand 
mellem studienævnsmøderne.  
 
Bilag 2. Sager siden sidst 
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4. Beslutning: Ny studieordning for kandidatuddannelsen i sygepleje  
Studienævnet bedes drøfte det endelige udkast til ny studieordning for kandidatud-
dannelsen i sygepleje inkl. kursusbeskrivelser.  
 
Studienævnet bedes beslutte, om studieordningen kan godkendes.  
 
Såfremt studieordningsudkastet godkendes af studienævnet, sender studieleder og in-
stitutleder udkast til dekanen med henblik på godkendelse.  
 
Bilag 3. Studieordning for kandidatuddannelsen i sygepleje   
Bilag 4. Kursusbeskrivelser  
Bilag 5. Samlede høringsbidrag   
 
5. Drøftelse/beslutning: Integration mellem kandidatuddannelse og ph.d.-
forløb  
Studienævnet bedes drøfte sagsfremstillingen vedr. integration mellem kandidatud-
dannelsen og ph.d.-uddannelse.  
 
Studienævnet bedes beslutte, om den fælles model (ny prøveform på specialet) kan 
godkendes.  
 
Bilag 6. Indstilling til SN_Kandidat-ph.d._speciale  
 
6. Drøftelse: Inddragelsesprocessen Health - Idéer og input til CAMPUS 
2.0 
Universitetsledelsen ønsker at alle studerende og medarbejdere inddrages i udviklin-
gen af universitetets fysiske rammer (bygninger, kontorer, fælleslokaler, udenomsare-
aler, Universitetsparken). Læs mere om CAMPUS 2.0-planerne her: 
http://www.au.dk/om/nycampus/ 
 
Health flytter ikke til den nye universitetsby (det tidligere kommunehospital), men 
flytningerne vil skabe nye muligheder for fakultetet, der bliver i Universitetsparken. 
Derfor indgår Health også som en vigtig del af udviklingsplanerne for Campus 2.0 og 
dekanen opfordrer alle til at byde aktivt ind i processen og dermed få indflydelse på 
det videre forløb. På Health sættes der særligt fokus på:  

1. Hvordan kan vi med udviklingen af de fysiske rammer understøtte et godt 
arbejdsmiljø / et godt studiemiljø 

2. Hvordan kan vi med udviklingen af de fysiske rammer udvikle mere mo-
derne undervisningslokaler/læringsrum 

3. Hvordan kan vi skabe mere liv i Universitetsparken 
 

http://www.au.dk/om/nycampus/
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Studienævnet bedes udarbejde en kort beskrivelse af de idéer og input, som man væl-
ger at sende ind. I tilfælde af, at studienævnet har flere forslag, bedes man lave en pri-
oriteret rækkefølge. Frist for bidrag: 8. oktober 2018 til hannejohansen@au.dk   
 
Den 23. oktober vil fakultetsledelsen drøfte alle indsende bidrag hvorefter de sendes til 
universitetsledelsen og videre til AU’s bestyrelsen. Enkeltstående, personlige bidrag 
kan løbende og frem til d.1. nov. sendes til nycampus@au.dk 
 
Alle studerende inviteres til en workshop den 30. oktober kl. 15-17, hvor de kan 
komme med gode ideer og ønsker. Der serveres mad efter workshoppen  Tilmelding 
sker på dette link: http://events.au.dk/campus20/om-campus-20-workshop.html 
 
Bilag 7.1 Inddragelsesprocessen CAMPUS 2.0_Health 2018 
Bilag 7.2 Brev fra Dekan Lars Bo Nielsen 
Bilag 7.3 Brev fra Rektor Brian Bech Nielsen til fakulteter  
 
7. Drøftelse: Handleplaner 2018   
Studienævnet bedes gennemgå:  

- Handleplan fra statusmødet juni 2018 (både for studienævnet og for hele 
Health) 

- Handleplan fra uddannelsesevalueringsmødet oktober 2017 
 
Studienævnet bedes drøfte, om der på baggrund af handleplanerne er behov for at 
igangsætte initiativer  
 
Bilag 8. Statusrapport 2018_Sundhedsvidenskab  
 
8. Orientering: Reviderede disciplinærregler på AU 
Til studienævnets orientering:  
 
En tværgående arbejdsgruppe nedsat under prorektor gennemgik i foråret 2018 AU’s 
eksisterende regler, procedurer, information og beredskab vedr. chikane, mobning, 
vold og diskrimination. Formålet var at udarbejde anbefalinger vedr. regler og praksis. 
En af anbefalingerne var en revision af universitetets disciplinære regler. Universitets-
ledelsen tog på møde den 13. juni 2018 arbejdsgruppens anbefalinger til efterretning 
og tiltrådte herunder det videre arbejde med anbefalingerne.  
 
Foruden tekniske justeringer er der ændret følgende:  

• Et øget fokus på chikane, diskrimination og mobning – nedtoning af regler 
omkring indtagelse af mad, drikke og rygning.  

• Udvidelse af universitetet til ikke kun at gælde på universitetet – AU IT-syste-
mer og IT-platforme er taget med.  

• Midlertidig bortvisning – hjemmel til at lederen kan træffe afgørelse om en 
midlertidig bortvisning med øjeblikkelig virkning. Midlertidig bortvisning 
skal altid følges op af en indberetning til rektor, der kan efterprøve / legiti-
mere afgørelsen.  

mailto:hannejohansen@au.dk
http://events.au.dk/campus20/om-campus-20-workshop.html
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• Tilføjelse af besiddelse af euforiserede stoffer og dokumentfalsk som eksem-
pler på forhold, der øjeblikkeligt indberettes til rektor  

 
Reglerne er her: http://www.au.dk/om/organisation/regelsamling/0:-styrelse,-admi-
nistration/01/01-06/  
 
10. Gensidig orientering: 
 
10.1 Studienævnsformanden 

  
10.2 Studienævnsnæstformand 

 
10.3 Uddannelsesledere 

 
10.4 HE Studier og studievejledningen 
 
Dansk Sygeplejeråd har kontaktet studievejledningen på Health: 
 
I 2017 har Dansk Sygeplejeråd og de andre sundhedsfaglige organisationer afholdt 
dialogmøder om de studerendes muligheder efter endt uddannelse. Vi vil gerne have 
mulighed for at holde lignende møder i Aarhus og Emdrup i efteråret 2018.   
  
Dialogmøderne bliver til i et samarbejde mellem de sundhedsfaglige organisationer: 
Dansk Sygeplejeråd, Jordemoderforeningen, Danske Bioanalytikere, Ergoterapeut-
foreningen og Danske Fysioterapeuter. 
  
Kan I hjælpe mig med en kontakt på en studerende (én i Aarhus og én i Emdrup), 
eventuelt fra studienævnet, som vil høre mere om dialogmøderne eller som muligvis 
er interesseret i at planlægge to dialogmøder sammen med sundhedsorganisatio-
nerne?  
 
 
11. Eventuelt  

http://www.au.dk/om/organisation/regelsamling/0:-styrelse,-administration/01/01-06/
http://www.au.dk/om/organisation/regelsamling/0:-styrelse,-administration/01/01-06/
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